PRAVILA O IZDAJANJU POTRDIL ZUNANJIM SODELAVCEM – NOSILCEM IN SODELAVCEM
NACIONALNEGA PROJEKTA TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA – TVU
Andragoški center Slovenije (ACS) izdaja potrdila tistim posameznikom, ki v tekočem letu dejavno
sodelujejo pri organizaciji in/ali izpeljavi projekta TVU v svoji organizaciji ali na lokalni ravni.
Pogoja za izdajo potrdila sta oddaja pisne vloge, ki jo odobri vodja nacionalnega projekta TVU in se
hrani v arhivu ACS, ter izpolnjena anketa TVU.
Potrdila se izdajo vsem, ki zanje pisno zaprosijo. Posameznik lahko pisno zaprosi za izdajo potrdila
kadar koli po koncu TVU, vendar najpozneje do začetka nove izpeljave TVU. ACS potrdilo ob
izpolnjevanju pogojev izda praviloma v 30 delovnih dneh po prejemu vloge. ACS pozneje takih potrdil
ne izdaja, razen če gre za izdajo dvojnika.
MERILA ZA PODELJEVANJE POTRDIL V NACIONALNEM PROJEKTU TVU
ACS izdaja dve vrsti potrdil:
a) nosilcem organizacije projekta TVU (nosilcem organizacije TVU v ustanovi, nosilcem območne ali
tematske koordinacije TVU v ustanovi, nosilcem koordinacije Parada učenja v TVU),
b) sodelavcem pri pripravi, izpeljavi ali koordinaciji prireditev TVU.
a) Merila za podeljevanje potrdil nosilcem organizacije projekta TVU
Posameznik, ki želi pridobiti to potrdilo, mora pisno izkazati, da je sodeloval pri projektu TVU kot:
• nosilec organizacije projekta TVU v svoji ustanovi ali
• nosilec območne ali tematske koordinacije TVU v ustanovi ali
• nosilec koordinacije Parade učenja v TVU.
Nosilec organizacije projekta TVU v ustanovi usklajuje dejavnosti in izvajalce prireditev v svoji ustanovi
ali na lokalni ravni in poskrbi, da je izpeljanih vsaj pet različnih prireditev TVU, ki odražajo pomen in
pojavne oblike vseživljenjskega učenja.
Nosilec območne ali tematske koordinacije v TVU usklajuje dejavnosti in izvajalce prireditev na
posameznem geografskem oziroma tematskem področju v skladu z Napotki in priporočili za koordinacijo
TVU.
Nosilec koordinacije Parade učenja v TVU usklajuje dejavnosti in partnerje v skladu z Napotki in
priporočili za organizacijo Parade učenja.
Potrdilo lahko prejme posameznik, zaposlen na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga ravnatelj oz.
direktor zavoda določi za nosilca organizacije projekta TVU v ustanovi, ali za nosilca območne ali
tematske koordinacije v TVU ali za nosilca koordinacije Parade učenja v TVU. Posameznik lahko za
sodelovanje v TVU pridobi samo eno potrdilo, ne glede na vloge, ki jih je v projektu opravljal.

Delo, ki ga opravi posameznik za TVU, predstavlja njegovo dodatno strokovno delo, ki je povezano z
delom v šoli oziroma zavodu, in ne pomeni njegove splošne delovne aktivnosti.
To dodatno strokovno delo je opredeljeno v 20. členu Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji
in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/2002 s sprotnimi dopolnitvami) v razdelku B, 30. alineja
(organizacija Tedna vseživljenjskega učenja), po katerem je posameznik upravičen do potrdila in s tem
do dveh točk, ki jih lahko uveljavlja v postopkih napredovanja.
Posameznik za pridobitev potrdila odda pisno vlogo, ki jo potrdi ravnatelj ali direktor zavoda, ter
izpolnjeni anketni vprašalnik TVU za ustanovo, v kateri je zaposlen.
b) Merila za podeljevanje potrdil sodelavcem pri pripravi, izpeljavi ali koordinaciji prireditev TVU
Posameznik, ki želi pridobiti to potrdilo, mora pisno izkazati, da je sodeloval pri pripravi, izpeljavi ali
koordinaciji prireditev v projektu TVU.
Posameznik za pridobitev potrdila odda pisno vlogo, kjer opiše dejavnosti, ki jih je opravil v TVU, ter
izpolnjeni anketni vprašalnik TVU za ustanove, v kateri je zaposlen.
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